
 

 

 
 
Dagsorden 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 22. MAJ 2019 KL. 12.30 – 15.00 PÅ KREDSKONTORET  

EMNE :  KREDSSTYRELSESMØDE 

AFBUD           :   AØ (LEJRSKOLE) 

REFERENT   :  AHJ 

 

 

 

1.  
Skoleårets planlægning (30 min.) 

 

Opsamling på tilbagemeldinger fra 

TR’erne – herunder effekten af 

skærpelserne i forståelsespapiret. 

 

Overvejelser ift. til nye tiltag i 

samarbejdet mellem skoleledere, 

tillidsvalgte og forvaltning. 

 

Overvejelser vedr. evt. nye tiltag ift. 

forståelsespapiret på baggrund af  

planlægningen af indeværende 

skoleår og/eller de dystre budget-

udsigter. 

 

Bilag: TR’ernes tilbagemeldinger på 

spørgeskemaet  

16 TR’er har meldt tilbage på spørgeskemaet. 

Tilbagemeldingerne viser, at vores fokus og ændringerne i 

forståelsespapiret flere steder har haft en positiv effekt. Særligt 

ift. tilførsel af nye opgaver og mulighed for afspadsering. 

Kompetenceudvikling i det kommende skoleår ser ikke ud til 

at fylde meget. 

 

Vi undersøger, om skolelederforeningen vil være med til at 

lave et fælles arrangement for politikerne og/eller 

forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne. Fokus kunne med 

fordel være ”kommunens folkeskoler som naturligt 

førstevalg”. 

2. 2

. 

Forhåndsaftalen v. JW (20 min.) 

Status på forhandlingerne om 

forhåndsaftalen. 

JW gav en status på forhandlingerne om forhåndsaftalen.  

Der er planlagt yderligere to møder frem til sommerferien. 

Forhåndsaftalen forventes på plads, inden vi går på 

sommerferie.  

Af hensyn til skolernes planlægning forventes forhåndsaftalen 

ikke at få afgørende planlægningsmæssig betydning før fra 

skoleåret 2020/2021. 

3.  
Erfa-mødet den 15. maj (30 min.) 

 Evaluering af dagsorden, form og 

TR’s rolle som referent. 

 Drøftelse af tilbagemeldingerne 

fra grupperne. 

 Kommende dagsordenspunkter/ 

temaer 

 

Bilag: Ref. fra grupperne 

Det fungerede fint med TR som referent. Fint, at opgaven var 

placeret inden mødets start. 

Tilbagemeldingerne er entydige ift. brug af koordinatorer på 

skolerne. 

Vi drøfter kommende møder. F.eks. tema om samarbejdet 

TR/skoleleder (Evt. i sammenhæng med MED-systemet) 



 

 

4. 3

. 

Kommende møder og 

arrangementer v. JW/BD (15 min.) 

 

Orientering/drøftelse af input til form 

og indhold: 

 TR-møde og sommerafslutning 

den 12. juni 2019 – Orientering 

 Kalender for kommende skoleår. 

(BD udsender første udkast 

mandag den 20. maj) 

 Kongres 2019 – forslag til 

program mandag 

 

 

 

Sommerafslutning: Vi mødes 12.30 til sejltur med Margrethe 

I. Efterfølgende spisning i byen kl. 14.00. 

 

Kalender drøftet. 

 

TR/KS-seminar mandag den 30. september – tirsdag den 1. 

oktober 2019. Afgang i bus fra Tinghallen mandag kl. 08.00. 

Hjemkomst tirsdag ca. kl. 21.00. 

Vi afventer folketingsvalgets udfald og planlægger derefter 

med politikerbesøg/-debat på Christiansborg mandag. Tirsdag 

deltagelse i kongressens åbning og 1. dag. Buskørsel hjem.  

5.  
Hovedstyrelsesvalg 2019 v. alle (15 

min.) 

 Drøftelse af de to kandidater til 

næstformandsposten.  

 Nyt fra/vedr. vores lokale 

kandidat 

Næstformandskandidater: Udsat til næste møde 

 

Vores lokale kandidat: Jacob er kommet på facebook. JW 

drøfter stillere og økonomi i forbindelse med ”valgkampen” på 

det kommende lokale kredsformandsmøde på tirsdag. 

6. 6

. 

Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

Udsat. 

7.  Ekstern kommunikation 

Input til kommende nyhedsbrev 

Udsat. 

8. 7

. 

Punkter til kommende møder 

 

Intet. 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Boerne-og-Ungdomsudvalget
http://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/Forvaltninger-og-stabe/Boern-og-Unge/MED-systemet/Skole_MED/Dagsorden-og-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/Faelles-MED-udvalgene/Faelles-MED-Boern-og-Unge/Dagsorden-og-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/HOVED-MED/HovedMED-moeder-2019


 

 

9. 8

. 

Gensidig orientering  

10. 9
. 

Evt.  

 

 
 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther og Brian Dalsgaard 

Formand og næstformand 


